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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحمد هلل رب العالمين وأشهد ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله 

سبحانك ال علم لنا إالّ  نا دمحم وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين،سيدصلى هللا وسلَّم وبارك على 

.ا رب العالمين ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم، اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا ي  

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وإني ألسأل هللا تبارك : فإني أحييكم بتحية اإلسالم : وبعد 

.و تعالى أن يجعلني و إياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل هللا وخاّصته  

نتعلمها ها نحن نلتقي مع أساٍس جديد من أسس التدبر، بل هو من أهم األسس التي ينبغي أن  

، فمن أعظم وسائل التدبر ونطبقها بإذن هللا تبارك وتعالى  حتى نتمكن من تدبر اآلية الكريمة

فإن ذلك يُثري  َملََكْة التدبر عندك  أن يستثير القارئ األسئلة حول اآلية الكريمة ويتساءل،

سك وتحاول العلم خزائن ومفتاحه السؤال، وأنت ستتساءل وتسأل نف: وينّميها، وقديما قالوا

هذا األساس اِسمه إثارة التساؤالت قدر الطاقة البشرية أن تصل إلى إجابة على سؤالك، 

دائما أقول إن من أهم الخطوات التي ينبغي أن تتعلّمها وتتقنها هو أن تعرف متى  حول اآلية

تسأل وكيف تسأل، بمعنى أنك تضع اآلية أمامك ومن خالل التدريب والتعّرض آليات كثيرة 

إذن هللا تكتسب تلك المهارة، وتستطيع أن تسأل و تتساءل حول اآلية التي تقابلك بحول هللا ب

.وقوته  

إثارة التساؤالت حول اآلية في المرحلة األولى ال يُطلب منك جواب، وإنما يُطلب منك أن 

 تسأل وتتساءل، كيف أتساءل ؟ 

أبدأ معكم بتلك اآلية لكريمة وأُثير  عندما تجد أسلوباً في اآلية يحتاج منك أن تسأل عنه، مثال

"اِقترب للناس حسابهم : " قول هللا تبارك وتعالىالتساؤل حولها حتى نتعلّم في 
(1)

هذه  

جملة من ثالث كلمات، عندما أريد أن أتدبر هذه الكلمات الثالثة، فلو قلت أين هو الفاعل في 

 الجملة ؟

                                                           
  1: سورة األنبياء ، آية : (1)
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، الفاعل هو الذي يقع منه "حسابهم" أين الفاعل؟فعل ماض، : هي جملة فعلية، اقترب 

الفعل أو يتّصف به، فهنا هل الحساب هو الذي يقترب للناس أم أن الناس هي من تقترب 

للحساب؟ الحساب ال يقترب، الناس هي التي تقترب في الواقع، لكن رّب العباد أسند االقتراب 

.للحساب، هذا أول نقطة تتطلّب منك أن تتساءل  

اقترب الحساب، هل الحساب يقترب من الناس؟ أم يقترب للناس؟ االقتراب  :النقطة الثانية 

من، الحساب يقترب من الناس، ألن االقتراب يدل على قُرب الوقوع، االقتراب : يتعدّى بـ  

.ا قترب للناس؟هذا هو األمر الثاني: لماذا قال هللا : مبالغة في القُرب؛ فالّسؤال الثاني  

بالفعل اقترب، ألن هللا تبارك وتعالى إذا أخبرني عن اليوم اآلخر وعن  التعبير: األمر الثالث 

"أتى أمر هللا : " قال هللا تعالىالساعة يأتي باألفعال الدالة على الوقوع، كما 
(1)

ما قال  

، إذن أنا أثَْرُت في " اقترب للناس حسابهم: "لكن هذه المرة يعبّر لالقتراب ويقول "اِقترب"

.نها تتكّون من ثالث كلمات فقط إال أن في كل كلمة أَثَْرت تساؤالتلك الجملة مع أ  

نبدأ من اآلخر لماذا التعبير باالقتراب، ألن هللا تبارك وتعالى يحّث الناس على فعل  :أّوال 

وهم في غفلة : " الخير ويُحّث الناس على أن يعملوا لهذا اليوم، ولذلك ختم اآلية بقوله 

"معرضون 
(2)

فألنه يريد أن يحثّهم على العمل وعلى المزيد من العمل وعلى المزيد من  

: اني، إنما الفعلالطاعة وعلى البُعد عن الغفلة، فكان التعبير باالقتراب ليدلّل على تلك المع

أتى للناس الحساب ، أو أتى للناس حسابهم، لقلنا أن الحساب كأنه وقع، : أتى الحساب لو قال

لكن هللا تبارك وتعالى يريد من الناس التخلي عن الغفلة، فعبّر باالقتراب هذه أول نقطة ألن 

.االقتراب مبالغة في القرب، أي اشتدّ قُرب وقوعهم بهم  

إسناد االقتراب للحساب ؟ إذن ما السر في   

اقترب فالن من : الفعل اقترب من األفعال التي تُسند للفاعل وللمفعول في نفس الوقت، فأقول 

: فالن، اقترب مثال دمحم من علي، في مرة جعلت دمحما هو الفاعل، وفي مرة أخرى ممكن أقول

ين سواء أكان فاعال أو يجوز في هذا الفعل أن يُسند لكال الّطرف: اقترب علي من دمحم يعني

                                                           
 1: سورة النحل ، اآلية : (1)
  1: سورة األنبياء ، اآلية : (2)
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مفعوال، لكنه يسند لمن هو أشد اهتماما لالقتراب، بمعنى أنت لو مثال تواعدت مع أحد اإلخوة 

أن تلتقوا في المكان الفالني، هل أنتما على درجة من االهتمام بهذا الموعد؟ أم أنه بالضرورة 

د دقيقة، فلمن يُسند هناك واحد منكما صاحب همة عالية؟ حريص على أن ال يفوت من الموع

االقتراب؟ يسند لالقتراب لألشد اهتماما به، ولمن هو حريص عليه، فرّب العباد يُصّور 

اقترب : الحساب كأنه شخص، كأنه إنسان مقابل لك وقد اقترب لك، ألن االنسان لو قال هللا

الواقع ال  الناس، الناس ال يهتمون بقُربهم من الحساب طالما أنهم في غفلة، يعني الناس في

يعنيهم االقتراب من الحساب طالما أنهم يعيشون في غفلة، فيُسن د هللا تبارك وتعالى االقتراب 

."اِقترب للناس " للحساب، ويجعله كأنه إنسان    

نْ  "الالم"و "ِمن"اقترب للناس أم اقترب من الناس؟  :طيّب تدل على ا نتهاء غاية، : ، م 

بداية الغاية تدل على ابتداء الغاية وليست  "ِمن  "، خرجت من البيت إلى المسجد: أقول

ْلك والخصوصيّة فعندما  :الالّمالنهاية،  اقترب للناس حسابهم : " قال هللا تعالى تدل على الم 

فكان التعبير للناس دقيقا جدا، أي أن الحساب اقترب لكم خصيصا، لن تستطيعوا أن تفروا  "

ن يتركك حتى يصل إليك، يعني اقتربُت منك فيها من هذا الحساب، ألن الذي اقترب لك ل

اقتربت منك، يمكن أن تفّر ممن : قُرب، لكن نسبي واقتراب نسبي، لكن اقتربت لك يعني

اقترب منك، لكن اقتربت لك، لكأن معناها أنك لن تستطيع الفرار حتى لو دخلت ُجحر ضب 

؛"اقترب للناس حسابهم " لدخله خلفك، يعني لن يتركك، هذه كلها معان دقيقة في   

أن الحساب اقترب للناس خصيصا، لن يتركه مهما ذهبوا ومهما حاولوا ومهما تحايلوا : أي 

لن يتركهم، فاهلل تبارك وتعالى يريد منا أن نتدبر هذا المعنى ونعمل بما تدبّرنا؛  فلو جلسنا 

ساب ال مفّر منه أن نتدبر المعنى نقول أن الحساب اقترب للناس ولن يفلت منه أحد، أن الح

الحساب هو الذي اقترب لك ، ولست أنت الذي تقترب مع أنك أنت الذي تقترب، لكن هللا 

تبارك وتعالى لكي يحثَّك على المزيد من الطاعات وعلى أن تلجأ إلى هللا تبارك وتعالى وأن 

تراب لك تتوب إليه و أن تستغفره ، فاهلل تبارك وتعالى أسند االقتراب للحساب وجعل االق

"كالّ ال وزر" خصيصا فأين المفر؟ لن تستطيع 
(1)

ال ملجأ وال منجى لك إال أن تلجأ إلى هللا  

َيك إذن بعد أن ا ْستَثَْرُت األسئلة وبدأت أتساءل، أدركت أني أستطيع  تبارك وتعالى حتى يُنّج 

                                                           
 11: سورة القيامة ، اآلية : (1)
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لة في اآلية الكريمة، فاإلنسان إذا ا ْستَثَار األسئ "اقترب للناس حسابهم " أن أتدبّر اآلن هذه 

.فإنه يستطيع أن يتدبّر اآلية بفضل هللا تبارك وتعالى  

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء : " قول هللا تعالى نذهب إلى آية أخرى كريمة في 

أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان هللا على كل 

"شيء مقتدرا 
(2)

واضرب لهم مثال " معكم على شيء ظاهر واضح جدا هنا ، سأرّكز  

طيب الماء بعد أن ينزل من  "الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض

السماء وبعد أن يختلط به نبات األرض أليست هناك مراحل ؟ هناك مراحل، فبعد أن يختلط 

ضّر فاْزَهـرَّ فأثْمر فاْصفرَّ فأصبح حصيدا، فأصبح النبات بالماء هناك مراحل، فَـنَـبَـَت فاخْ 

 حطاما فأصبح هشيما، تقريبا ثمانية مراحل، أين ذهبت هذه المراحل كلها ؟

بل إن الحق تبارك وتعالى فأصبح هشيما بالفاء  "فأصبح هشيما " وأتى بالمرحلة األخيرة  

:ثالث دالالت  ، والعطف بالفاء له  

ويدل على التعقيب ، ويدل على السرعة ، هذا هو العطف بالفاء ، أوال يدل على الترتيب ، 

فأين ذهبت تلك المراحل ؟ رّب العباد تبارك وتعالى يعالج في تلك الصورة الكريمة قلوبا 

" اغتّرت بالحياة الدنيا ، وقلوبا اغتّرت بزخارف الدنيا ولذلك هذا الذي أُعجب بماله وبجنّته 

"ا قال ما أظن أن تبيد هذه أبد
(3)

وما أظن الساعة قائمة ولئن ُرددت إلى ربي " هذا ا غترار 

"ألجدن خيرا منها منقلبا 
(1)

فألن هللا يعالج القلوب التي اغتّرت حذف كل تلك المراحل ،  

ليقول انتبهوا أنت طالما ُول دت فقد انتهت حياتك ومت ، ولذلك بعض الفضالء من المشايخ 

د يؤذَن في أذنه اليمنى ، ويُقام للصالة في أذنه اليسرى وإن يتأمل ويقول اإلنسان يوم أن يول

كان الحديث فيه كالما ، لكن سنقول هذه المعلومة دون أن يُصلّى يعني الناس تُأذّن وتُقيم دون 

أن تصلي ، ويوم أن تموت يُصلى عليك دون آذان وال إقامة ، كأن جملة عمرك مهما طالت 

قامة للصالة والصالة ، يعني وقت ضئيل ولذلك رّب العباد هي بالضبط كالمسافة التي بين اإل

يُشير هنا بهذا الحذف إلى طّي تلك المراحل ، اطوي تلك المراحل واحذفها وهي المراحل 

التي يغتّر اإلنسان فيها بشبابه وبقوته وبذكائه وبما يملك ، فاهلل يقول اطووا تلك المراحل كلها 
                                                           

 54: سورة الكهف ، اآلية : (2)
  34: سورة الكهف ، اآلية : (3)
  33: سورة الكهف ، اآلية : (1)
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عالى ليُعلّمنا أن الدنيا زائلة و أنك ال ينبغي أن تغتّر بها وأنك ، فقد حذفها رب العباد تبارك وت

وكان هللا " ينبغي أن تْستعدّ لآلخرة حتى تجد لك رصيدا هناك ، ولذلك قال هللا في ختام اآلية 

"على كل شيء مقتدرا 
(2)

، مقتدرا يعني كامل القدرة ، إذن هللا تبارك وتعالى طوى كل هذه  

وب التي اْغتّرت بالدّنيا ، ألنك عندما تتدبّر تجد أن كل آية في القرآن الكريم المدّة لمعالجة القل

لها دالالتها ، يعني عندنا مثال في قول هللا تعالى بعد أن حكى هللا مراحل خلق اإلنسان جنينا 

"فتبارك هللا أحسن الخالقين " بقوله في بطن أّمه في سورة المؤمنون وبعد أن ختم اآلية 
(3)

 

"ثم إنكم بعد ذلك لميّتون ثم إنّكم يوم القيامة تُبعثون " قال بعدها ؟ ماذا 
(4)

، تعالوا نستثير  

ؤّكدات ، وهي قّمة أسئلة في تلك اآلية ، أنظر وأتأّمل فأجد أن اآلية األولى ا قترن بها ثالث م

: المؤّكدات وهي  

ا سميّة الجملة هذا المؤّكد األول  ــ 1   

"إنَّ " ــ 2  

"م الالّ " ــ 3  

جمع هللا في تلك اآلية ثالثة مؤّكدات ، المؤّكدات  "ثم إنكم بعد ذلك لميتون " قوله إذن في 

ر ،  :ألن المؤّكدات تمّر بالمراحل التالية عندما تجتمع في جملة معنى ذلك أن الُمَخاطب ُمْنك   

ت ناجح هذه أن: ، يعني أقول لك بجملة اسمية أّوال  عندما أخبرك بخبر ، أخبرك بخبر مؤّكد

: جملة ا سميّة ، فأنت لم تصدّق بل أنت ما زلت تشّك في هذا الخبر ، فآتيك بالمؤّكد الثاني 

إنّك : وأُحّول الضمير المنفصل الذي هو أنت إلى ضمير متّصل ليتّصل بإّن ، فأقول  "إنّ "

ي هو منكر ناجح ، هذا المؤّكد الثاني لمن يشك في هذا الخبر  مازال الُمخاَطب منكرا ، يعن

إنّك لناجٌح بعد ذلك ا نتهت المؤّكدات ، : وأقول  "الالّم"هذا الكالم فآتيه بالمؤّكد الثالث وهو 

التّأكيد بالمؤّكدات الثالثة دليال على أّن  "ثم إنّكم بعد ذلك لميّتون " قول هللا تعالى فهنا في 

و  ِاسميّة الجملة: هنا مؤّكدان فقط  "ثم إنّكم يوم القيامة تُبعثون " الُمَخاَطب ُمْنكر هنا ، 

. لم تأت  "الالّم"التوكيديّة و  "إنّ "  

                                                           
  54: لكهف ، اآلية سورة ا: (2)
  15: سورة المؤمنون ، اآلية : (3)
  13ـ  14: سورة المؤمنون ، اآلية : (5)
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طيّب لو سألتكم ، هل الذي ينكره بعض الناس الموت أم البعث؟ الناس تُنكر البعث ، أَما كان 

ينبغي أن يكون البعث هو الُمَؤكَّد من المؤّكدات الثالثة، يعني باعتباره ينكره البعض أما كان 

المؤّكدَْين  ينبغي أن يكون هو الُمَؤكَّد من المؤّكدات الثالثة؟ والموت ال ينكره أحد فكان يكفيه

، لكن رّب العباد يؤّكد هذه الجملة بالنظر إلى واقع الناس، فواقع الناس أنهم انشغلوا عن 

االستعداد للموت، وأنهم بعيدون كل البُعد عن االستعداد للموت، فنظرا للتهائهم وانشغالهم 

ل منزلة المُ  ْنكر؛ فنّزلهم منزلة وابتعادهم عن الموت نّزلهم هللا منزلة المنكرين، واسمه الُمنَزَّ

المنكرين مع أنّهم ال يُنكرون إال أن حالهم يدّل على اإلنكار، هم ال يُنكرون نعم لكّن حالهم 

وواقعهم وانشغالهم بالدّنيا يدّل على أنّهم ُمنكرون وبذلك كانت المؤكدّات الثالثة هنا ، طيّب 

ونتدارسها ولكنها متقدّمة قليال ، ما ولماذا لم يؤّكد البعث ؟ فيه ان شاء هللا قاعدة سنتعلّمها 

لقاعدة ؟ فيه أمر اسمه تقرير الحقائق ، تقرير الحقائق ليس فيه توددا وال تلطفا حتى يؤمن 

الناس ، بل هو إخبار ويؤمن من يؤمن ، ويكذّب من يكذّب ولذلك سآتيكم بآيتين متشابهتين آية 

ه تودّد وتلطف ، وآية تبيّن أن األسلوب ففي إيمان وتوحيدتبيّن أن أسلوب الدّعوة هنا أسلوب 

"قل من يرزقكم من السماء واألرض: "قول هللا تعالى في  تقرير حقائقهنا 
(1)

، اآلية التي  

أّمن يملك الّسمع واألبصار ومن يُخرج الحي من الميت ويُخرج الميّت ": في سورة يونس 

"نمن الحيّومن يُدبّر األمر فسيقولون هللا فَقُل أفال تتقو
(2)

، يعرض هللا عليهم بهذا األسلوب  

قل من ": حتى يدعوهم إلى التقوى واإليمان والتوحيد في سورة سبأ  "أفال تتقون": البديع 

"يرزقكم من السموات واألرض قل هللا
(3)

، هذا تقرير حقائق هناك جلس يعدّد أّمن يملك  

وإنّا ":ي لكن هنا قال هللا السمع واألبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الح

"وإيّاكم لعلى هدى أو في ضالل مبين
(4)

نحن اآلن فريقان ، فريق أكيد هو على هدى وهو 

أسلوب لإلنصاف لم يحكم هللا ألي فريق من الفريقين على الهدى مع أنه واضح ، هذا ا سمه 

"ثّم إنّكم يوم القيامة تبعثون"، وهنا "في ضالل مبين"أيضا أو اإلنصاف
(5)

هذه حقيقة  

ويؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر ، وهذه قاعدة تحتاج إلى أن نتدارسها بحول هللا وقوته ، 

                                                           
 31: سورة يونس ، اآلية : (1)
 31: سورة يونس ، اآلية : (2)
 25: سورة سبأ ، اآلية : (3)
  25: سورة سبأ ، اآلية : (5)
 13: سورة المؤمنون ، اآلية : (4)
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ولنبلونّكم بشيء من الخوف : "قول هللا تعالى أيضا من ا ستثارة األسئلة في اآليات في 

"والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين
(6)

، فّكروا معي لحظة  

 "ولنبلونّكم"أليس فيها ما يلفت نظرك؟ في صدر اآلية أما قال هللا  "الصابرين وبّشر"

، لماذا لم يُسند التّبشير  "وبّشر الّصابرين": بإسناد البالء هلل تبارك وتعالى ، هنا عندما قال 

لماذا لم "ونّكمولنبل"؟ يعني إذا كان هللا قد قال  "ملسو هيلع هللا ىلص"له تبارك وتعالى بل جعلها أمرا لنبي 

؟ إنما جعل البشرى أمٌر من هللا له أن يبّشرنا هو تبارك وتعالى  "ونبّشر الّصابرين":يقل 

، ألن كل ا بتالء ا بتاله هللا  "صلى هللا عليه وسلّم"،هذا يدلّنا على وجوب التعلّق بسنة نبيّنا 

، أُذكر ابتالًء ابتالك  "لّمصلى هللا عليه وس"لك تجد هذا االبتالء ا بتُلي به الحبيب المصطفى 

ستجد أنه ابتُلي به ، هل هناك ابتالء أعظم من الكالم في  "ملسو هيلع هللا ىلص"به ربّي وانظر في حياة دمحم 

ـ بالكالم في عرض أحّب األزواج إليه أال وهي أم المؤمنين عائشة  "ملسو هيلع هللا ىلص"عرضك ؟ ابتُلي 

، إيذاء األقارب وكره  "صلى هللا عليه وسلّم"بالُحّمى  ، المرض ابتُلي رضي هللا عنها ـ

صلى هللا "، وفاة أوالده ابتُلَي بها  "صلى هللا عليه وسلّم"األقارب وحقد األقارب ابتُلَي بها 

، ال يوجد في بيته ما يجدونه من قوت اليوم ، كان يمّر الّشهر والّشهرين ال  "عليه و سلم

، ربط على بطنه الشريفة الحجر من شدّة الجوع ، "ليه وسلّمصلى هللا ع"يوقد في بيته نار 

هل فيكم أحد ابتلَي بهذا ؟ يعني نشكو الغالء ما تجد ابتالء يبتلي هللا به العباد إال ابتلي به 

،  "ملسو هيلع هللا ىلص"، فاهلل تبارك وتعالى يقول لك إذا كنت قد ابتليت عليك النظر في حياة الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص"

إذن لو " وبشر الصابرين"وفي سنّته واتباع منهجه في كيفية صبره على هذا األذى ، بمعنى 

أن كل ابتالء ابتُلينا به إنما هو قد  "ملسو هيلع هللا ىلص"أردت أن أتدبّرها أني يجب علي أفتش في سنة النبي 

أظن أننا كنّا " وبشر الصابرين"ته ، إذن كل أسلوب في القرآن له دالال "ملسو هيلع هللا ىلص"ابتلي به 

 ."صلى هللا عليه وسلّم"نقرأها كثيرا لكنها لم تُلف ت أنظارنا أن األمر بالب شارة أُسند للنبي 

"ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار"لو قرأنا 
(1)

ما حسنة الدنيا  

نة اآلخرة ؟ طبعا ستجد المفسرين منهم من أجمل التي أمرنا هللا أن نطلبها منه هنا ؟ وما حس

 ومنهم من فّصل ، أريد أن أجمع لك جميع أقوال المفسرين حتى نتدبّره سويا 

                                                           
 144: اآلية سورة البقرة ، : (3)
 201: سورة البقرة ، اآلية : (1)
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الحسنة لها مفهومان ، مفهوم لغويٌّ ومفهوم شرعّي ، الحسنة في مفهوم اللغة كل ما تستحسنه 

ية وهذا في الغالب ، وقد النفس يسمى حسنة ، لكن هذه لغوية ألن النفس قد تستحسن المعص

تستحسن الحرام وهذا في الغالب ، والمفهوم الشرعي أن الحسنة ما ا ستحسنه هللا لك فأحله لك 

يعني  "ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً "، إذن الحسنة التي نطلبها في الدنيا هي الحسنة الشرعية 

ما أمرتني بفعله وكل  أعطني يا رب الحسنة الشرعية وهي كل شيء جعلته حالال لي ، وكل

ما نهيتني عنه هذا كله داخل في الحسنة الشرعية ، كل أمر أمرك هلل إياه هذه حسنة شرعية 

هي التي تطلبها في الدنيا ، والحسنة التي تطلبها في اآلخرة هي الحسنة اللغوية وهي ما 

نفس وتلَذُّ وفيهاما تشتهيهاأل: " قال هللا تعالى تستحسنه نفسك ، ألنك في اآلخرة كما 

"األعين 
(2)

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما "كل ما تشتهيه نفسك  

"تّدعون
(3)

يعني الحسنة المطلوبة في اآلخرة هي الحسنة اللغوية وهي كل ما تستحسنه نفسك 

، حتى الخمر حتى الحور العين نفسك تستحسن ، فكل ما تستحسنه نفسك فهو من الحسنة 

 ه في اآلخرة ، وكل ما استحسنه هللا لك فهذا من الحسنة الشرعية التي نسألاللغوية هذا أطلب

  .وهللا أعلم. هللا أن يعطينا إياها في الدنيا

إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها "قال هللا تبارك وتعالى 

"عباد هللا
(4)

؟ الكأس آلة شرب ، ،  الكأس آلة شرب أم منبع شرب طبعا يشربون من كأس 

فنحن نشرب بها باآللة ، والعين منبع وليست آلة ، ما لكأس ؟ الكأس هو الكوب الذي امتلئ 

ويُطاف عليهم بآنية من : "قال هللا تعالىشرابا يسمى كأسا ، وهو فارغ يسمى كوب ولذلك 

"فضة وأكواب
(1)

هو  ألن هذه األكواب فارغة فمعه اآلنية التي سيصب منها ، إذن الكأس

.الممتلئ شرابا   

نعيم الجنة كما نعلم أكبر بكثير مما يذكره هللا تبارك وتعالى ، هللا تبارك وتعالى جعل الكأس 

الذي هو آلة شرب جعله منبعا لما سنشربه ، لماذا ؟ ألن من النعيم أن ال يفرغ الكأس ، حتى 

كان لذيذا وتلذّذت أنت في الدنيا لو تتذكر وكنت صادقا أي كأس شربته أي عصير شربته و

                                                           
 11: سورة الزخرف ، اآلية : (2)
  31: سورة فصلت ، اآلية : (3)
  3ـ  4سورة اإلنسان ، اآلية : (5)
 14: سورة اإلنسان ، اآلية : (1)
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به، كل همك وكل حزنك أن ال يفرغ الكأس وتتمنى أن تأكل الزجاج ، يعني فيما بينك وبين 

نفسك تجد لذة ، فاهلل تبارك وتعالى جعل الكأس الذي هو آلة منبع للشراب بمعنى أنه ال يفرغ 

"وكأسا دهاقا"أبدا ، ولذلك قال هللا في سورة النبأ 
(2)

الممتلئ الذي ال والكأس الدّهاق هو  

يفرغ أبدا ، تشرب وهو ممتلئ فهو هذا المعنى هنا ، أن هللا جعل الكأس منبعا ليطمئنك وجعل 

العين في قوله عينا يشرب بها ، جعل العين آلة ألنك لن تبذل أي جهد لكي تشرب ، إذا أردت 

برؤية الماء أن تشرب قربك من العين سيجعل الماء يأتي إلى فيك ، وتشرب وتتلذذ ، وتتمتع 

المالبسة والمصاحبة  "يشرب بها " كما تتمتع بشربه ، فالقرب من العين الباء هنا للمالبس 

، جعل هللا تبارك وتعالى العين التي هي المنبع جعلها آلة ، آلة للشرب تخيل أن تكون العين 

بمعنى كذا التي هي المنبع آلة ، فسبحان هللا رب العالمين ودعك ممن يقولون هذه يشرب بها 

أو بمعنى كذا أو بمعنى يرتوي ال ، نفهم القرآن ونتدبره وما قلته لكم ال يخرج عن حيز التدبر 

، يعني تدبرنا مع كتاب ربنا يعطينا هذه الدالالت ، أن هللا تبارك وتعالى جعل المنبع وهو 

  .العين جعله آلة فنشرب بها

يا أيها : "قول هللا تبارك وتعالى وهي  أريد أن أختم معكم بآية نتخيرها بحول هللا وقوته

"الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة 
(3)

، استعينوا يعني اطلبوا العون ، أركان االستعانة  

التي تعود على المؤمنين ، وُمْستعين به أو ُمْستعان به " اواستعين"مستَعين ، وهي الواو هنا : 

وهما الصبر والصالة ، وُمْستعان عليه ، لم يذكر هللا الُمْستعان عليه في القرآن الكريم أبدا ، 

وهذه من األمور الدقيقة التي ينغي أن تعرفوها ، لماذا لم يذكر الُمْستعان عليه ، ألن الناس 

ستعانة ، فيه واحد يكون شخصية حساسة جدا ، يعني بعض الناس يختلفون في حاجاتهم لال

من يلقي عليه السالم فقط من خالل نبرات صوته ينشغل ويحزن ألنه يرى أن نبرات 

الصوت اليوم غير طبيعية ، نبرات الصوت اليوم كأنه يريد أن يقول لي شيئا ، وهناك من 

ية ال تشغله كثيرا ، فحذف هللا المستعان عليه الناس ال يعنيه الناس يسلّم عليه أو ما يسلّم قض

ولم يقيده ليقول لك استعن بكل ما تحتاج أن تستعين عليه ، يعني لو أن ولدك خرج مثال 

يقضي طلبا بعض الناس تنشغل بسرعة ألنه تأخر ، استعن بالصبر والصالة على غياب 

كل أحوالك وفي كل ما  ولدك حتى يعود بالسالمة ، فأنت تستعين باهلل تبارك وتعالى في
                                                           

  35: سورة النبأ ، اآلية : (2)
 143: سورة البقرة ، اآلية : (3)
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تحتاج لالستعانة عليه ، ألن الناس كما قلت يختلفون فيما بينهم ، وهذا من أسرار التعبير 

.القرآني التي ينبغي أن نعرفها بحول وقوته   

فويل "وتعمدت أن أذكرها حتى نستفيد ،  "فويل للمصلين: "بقول هللا تبارك وتعالى أختم 

لتجويد حذرونا تحذيرا كبيرا ، إياك أن تقف على هذه اآلية ، طبعا مشايخنا وأهل ا" للمصلين

تعالوا نفكر سويا قراءة القرآن الكريم قائمة على إرادة التدبر ، يعني أنت تتقن التالوة عليك 

أن تتدبر كالم هللا تبارك وتعالى ، والتدبر يحتاج إلى إثارة للذهن ، ذهنك يتحرك فلو أن 

"لين الذين هو عن صالتهم ساهونفويل للمص"اإلمام اآلن قرأ 
(1)

والكل استمع لها ، لكن  

ووقف ، هذا فيه إثارة للذهن وذهنك يتحرك " ويل للمصلين"لكن لو قال ..... النائم نائم 

وينتبه ، وبالطبع لن يقول مسلم يستمع لآلية أن الويل لكل المصلين ، أبدا  ، يعني ما في مسلم 

ينتبه من هؤالء المصلون الذين لهم الويل ؟ فيأتي الجواب سيقول أن الويل للمصلين وإنما س

ن شاء هللا أبدأ به المحاضرة إهذا يسمى استئناف بياني ، وأنا  على سبيل االستفهام البياني ،

  .القادمة بحول هللا وقوته

 أسأل هللا تبارك وتعالى أن أكون قد ُوفّقت في بيان ما أردت بيانه لكم ، وأرجوا أن تكونوا قد

.األسئلة ، وكيفية التدبر  ةاستفدتم وقد تعلمنا سويا كيفية إثار  

أسأل هللا أن يرزقني وإياكم اإلخالص في القول والفعل والعمل ، أن يجعلني وإياكم من أهل 

.القرآن وخاصته الذين يتدبرون القرآن فيعملون بما فيه   

أجمعين ، والحمد هلل رب وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم 

 العالمين 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته         

 

                                                           
  4ـ  5: سورة الماعون ، اآلية : (1)


